
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

492.25االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد491.77234,414,525 االغالق

21المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

3المرتفعة0.48167,295,216-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره161

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HTVM5.0004.750-5.00الموصل سدBMNS0.7000.7202.86المنصور مصرف

AMAP0.3200.310-3.12الحيواني لالنتاج الحديثةBNOI0.3700.3802.70االهلي المصرف

HSAD10.25010.000-2.44السدير فندقHNTI7.2507.4302.48السياحية االستثمارات

IKLV1.6901.660-1.78اللقاحات النتاج الكندي

IBSD3.4003.350-1.47الغازية  بغداد

AIPM4.1404.100-0.97اللحوم تسويق

TASC7.4107.400-0.13سيل اسيا

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

HNTI42,277,45025.37.430السياحية االستثماراتBBOB100,500,00042.90.280بغداد مصرف

BMNS39,242,32923.50.720المنصور مصرفBMNS54,209,48523.10.720المنصور مصرف

BBOB28,140,00016.80.280بغداد مصرفBGUC26,961,50811.50.180الخليج مصرف

TASC16,670,00010.07.400سيل اسياBCOI13,533,0005.80.440التجاري المصرف

IBSD8,033,2974.83.350الغازية  بغدادBIBI10,565,8924.50.270االستثمار مصرف

BCOI5,940,1903.60.440التجاري المصرفAMAP8,500,0003.60.310الحيواني لالنتاج الحديثة

BGUC4,853,0712.90.180الخليج مصرفHNTI5,810,0002.57.430السياحية االستثمارات

220,079,88593.88145,156,33786.77

167,295,216الكلي مجموع234,414,525الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2019/2/3

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد150,510,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة172,705,000

0المنخفضة

3المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1501.1500.00العراق اسيا مصرف

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

BWOR1.0001.0000.00االسالمي العالم مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB172,500,00099.91.150العراق اسيا مصرفBAIB150,000,00099.71.150العراق اسيا مصرف

BROI195,0000.10.390األئتمان مصرفBROI500,0000.30.390األئتمان مصرف

BWOR10,0000.011.000االسالمي العالم مصرفBWOR10,0000.011.000االسالمي العالم مصرف

150,510,000100.00172,705,000100.00

172,705,000الكلي مجموع150,510,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2019/2/3

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


